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I. RELATÓRIO

1. O Relatório  Final  do Projeto de Ensino “Curso de noções introdutórias de

primeiros socorros” foi entregue ao Conselho Departamental dentro do prazo

regulamentar de trinta (trinta) dias após o encerramento das atividades.

2. O  Relatório  Final  do  Projeto  de  Ensino  intitulado  “Curso  de  noções

introdutórias  de  primeiros  socorros”,  cumpriu  com  o  objetivo  proposto  de

capacitar os alunos a realizarem procedimentos de primeiros socorros diante

de  vítimas  acometidas  de  acidente  ou  mal  súbito  na  busca  de  reduzir  o

número  de  óbitos,  o  tempo  de  internação  em  hospitais  e  as  sequelas

decorrentes da falta de socorro. 

3. A coordenadora  apontou  para  a  desistência  de  dois  membros  da  equipe

original,  a  docente  Junnia  Pires  Amorim  Trindade  e  a  discente  Mariele

Rodrigues de Lima, sem prejuízos para a execução da proposta. 

4. O  projeto  cumpriu  a  carga  horária  prevista,  27  horas,  conforme  proposta

inicial, entretanto foi necessário alterar o cronograma devido a SECITEC, que

ocorreu entre os dias 17 e 20 de outubro. Sendo necessário a prorrogação do

encerramento do curso para o dia 27 de outubro de 2018, sem prejuízos para

a execução da proposta.

5. O relatório final apresenta a lista de frequência dos discentes participantes, o

que permite observar que ao final obteve-se 80% (24) de concluintes com

mais de 20 horas de participação; 

6. A metodologia  do  Projeto  de  Ensino  cumpriu  o  estabelecido  na  proposta

inicial;

Câmpus Águas Lindas do Instituto Federal de Goiás
Rua 21, Área Especial 4, Jardim Querência. CEP: 72910-733. Águas Lindas de Goiás - GO 

Fone: (61) 3618-9850



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE ÁREAS ACADÊMICAS - CÂMPUS ÁGUAS LINDAS

Conselho Departamental
Processo No  16/2018 Data: 26/11/2018

7. Conforme apresentado na conclusão do referido relatório o projeto alcançou

seus resultados esperados, de que os discentes adquirissem conhecimentos

teóricos  e  práticos  sobre  primeiros  socorros.  Para  isso,  foi  apresentado

trechos de fala dos participantes. 

II. VOTO DO RELATOR
Diante do relato e acompanhamento do referido projeto de ensino me manifesto

favorável à aprovação  do Relatório Final, que após julgamento desse conselho,

será encaminhado à Chefia do Departamento de Áreas Acadêmicas para registro,

arquivamento e demais providências. 

III. DECISÃO DO CONSELHO

O Conselho Departamental, reunido em 26 de novembro de 2018, deliberou sobre o

processo em questão,  deferindo por unanimidade, o relatório final do  Projeto de

Ensino: Curso de Noções Introdutórias de Primeiros Socorros. Ao analisar este pro-

cesso, o Conselho sugere que em futuros projetos de ensino da mesma natureza do

projeto analisado neste parecer sejam incluídos instrumentos, pré-teste e pós-teste,

para que se efetue a análise dos resultados com base no desenvolvimento dos co-

nhecimentos e habilidades referentes aos conteúdos a serem trabalhados, a partir

da comparação dos dados coletados nos distintos momentos do projeto.

Águas Lindas de Goiás, 26 de novembro de 2018.

_______________________________

Marcos Frizzarini

Presidente do Conselho Departamental
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